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HOTĂRÂRE   NR.3 
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social apţi de muncă 
 

                                         
          Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţă 
ordinară, în data de 08.02.2022; 
          Având în vedere: 
          -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-
Primarul orașului Costești, înregistrat sub nr.624/11.01.2022; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 
nr.325/11.01.2022, întocmit de doamna Dinu Florina- director executiv în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care propune aprobarea Planului de acţiuni şi 
lucrări de interes local pe anul 2022, privind repartizarea orelor de muncă, 
beneficiarilor de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2022, întocmit                       
de domnul Dobre Ionel, administrator ȋn cadrul Serviciului Întreţinere Domeniul 
Public din cadrul UAT Orașul Costești; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Costeşti; 
 Văzând prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.28 alin.(3) 
din HG nr.50/2011 pentru abrobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ţinând cont de prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„d” și alin.(7) lit.„b”, 
art.133 alin.(1), art.136 alin.(8), art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
          În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 
2022, în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor ajutorului social, apţi 
de muncă acordat în baza Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind venitul minim garantat, prevăzut în anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Direcţia de Asistenţă Socială şi Serviciul Întreţinere Domeniul Public 
din cadrul UAT Orașul Costești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primariei oraşului Costeşti, 
pentru aducere la cunoştinţă. 

Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termen legal Instituţiei 
Prefectului judeţului Argeş. 
                                                                               Dată astăzi:08.02.2022                                                   

   contrasemnează secretar general oraş, 
                                      Chiriţă Iuliana     

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
TOMA IONEL-GHEORGHE  


